AJUNTAMENT DE MUSEROS
P-4617900-H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

Per resolució d’alcaldia 560/2018, de 20 de juliol, s’ha resolt que finalitzat el termini de
presentació de les sol·licituds d’admissió per al procés de selecció i constitució d’una
borsa de treball de personal de neteja de les dependències municipals, en estar tot el
personal aspirant admés i per agilitzar el procediment, s’aprova la llista del personal
aspirant admés de manera definitiva.
Així mateix, es nomena l’òrgan tècnic de selecció i s’indica la data, el lloc i l’hora de la
prova pràctica, d’acord amb les bases de la convocatòria aprovades per resolució
d’alcaldia núm. 537/2018, d’11 de juliol.
Per tot això,
PRIMER. Aprovar la llista del personal aspirant admés de manera definitiva.
RELACIÓ DE PERSONAL ASPIRANT ADMÉS
*****395P

*****844G

*****364K

*****234H

*****848N

*****941W

*****374X

*****700W

*****380K

*****884Z

*****957K

*****763Q

*****027E

*****002P

*****898T

*****504W

*****611P

*****907E

*****217R

*****792Y

*****559H

*****256H

*****962V

*****703Q

*****285W

*****262M

*****430Z

*****541L

*****397W

*****394S

*****963Q

*****682Z

*****386Z

*****297G

*****693C

*****470N

*****408Z

*****835E

*****562S

*****340W
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SEGON. L'òrgan tècnic de selecció estarà integrat pels membres següents:
o President: Víctor Martí Torres
o Secretària: Araceli Martín Blasco
o Vocals:
o María Carmen Alcaina Alcaina
o Yolanda Calzado Sevilla
o Amparo Lluch Alzamora
L’òrgan tècnic de selecció disposarà de dos assessors especialistes:
o Francesc Cabrera Ibáñez
o Eliseo Capilla Guillén
TERCER. Convocar tot el personal admés, que haurà de portar el document nacional
d’identitat o el document equivalent, per a la realització de la prova pràctica, obligatòria i
eliminatoria, de la fase d’oposició:
-

Dia: dilluns, 30 de juliol de 2018
Hora: 09.00 h
Lloc: col·legi públic Blasco Ibáñez, Infantil, situat a l’avinguda País valencià, 22
de Museros

Museros, data al marge
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